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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการดําเนนิการรางพระราชบัญญัตแิละ
 รางอนุบัญญัติที่อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
 คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
 รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี   
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติและ
รางอนุบัญญัติ (รางพระราชกฤษฎีกา รางกฎกระทรวง รางระเบียบ และรางประกาศ) ที่คณะรัฐมนตรี
ชดุกอนไดมีมติอนมัุติหลักการ และอยูระหวางการตรวจพจิารณาของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติทีเ่สนอคณะรัฐมนตรี โดยใหรัฐมนตรี
ที่ประสงคจะดําเนินการรางกฎหมายดังกลาวตอไป ยืนยันไปที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเมื่อไดมีการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไปได ทั้งนี้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตร ี
(๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง  รางพระราชบญัญติัสถาบนัการพลศกึษา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. ….
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่สํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ และใหสงคณะ
กรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดนิยามคําวา “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา 
 (๒) กําหนดใหสภาสถาบันมีอํานาจหนาทีใ่นการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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 (๓) กําหนดใหโรงเรียนกีฬาเปนสวนราชการในสถาบัน และใหปรับปรุงการแบงสวนราชการ
ในสถาบนั รวมท้ังกาํหนดใหสวนราชการในสถาบนัสามารถแบงสวนราชการภายในระดบัยอยไดตอไปอกี 
โดยทําเปนประกาศกระทรวง 
 (๔)  กาํหนดใหอธิบดกีรมพลศกึษาและเลขาธกิาร ก.ค.ศ. เปนกรรมการสภาสถาบนัโดยตาํแหนง 
และกําหนดใหองคประกอบกรรมการสภาสถาบันมีทีม่าจากสัดสวนของหัวหนาสวนราชการซึ่งเปน
หนวยงานทางวิชาการ ไดแก คณะ โรงเรียนกีฬา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ รวมทั้งมีผูแทนจากคณาจารยและขาราชการครขูองโรงเรยีนกฬีาเปนกรรมการสภาสถาบนั 
 (๕) กําหนดใหสภาสถาบันมีอํานาจในการอนุมัติการใหประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เพื่อให
สอดคลองกับการขยายการจัดการศึกษาถึงระดับบัณฑิตศึกษา และบริหารเงินรายไดของสถาบันโดย
ไมตองผานความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๖) กําหนดใหสภาวิชาการมอีํานาจในการเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยบุเลิกโรงเรียน
กีฬา  
 (๗)  กําหนดใหอธิการบดีมีอํานาจในการแตงตั้งรองคณบดีประจําวิทยาเขต และใหพนจาก
ตําแหนง รวมทั้งใหมีอํานาจในการแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา และรองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา 
  (๘) กาํหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัการพนจากตําแหนงของคณบด ีวิธีการสรรหาคณบด ีการแตงตั้ง
รองคณบดีประจําวิทยาเขต  และการพนจากตําแหนงของรองคณบดี และรองคณบดีประจําวิทยาเขต 

 เรื ่อง รางพระราชบัญญัติและเรื ่องที ่คณะรัฐมนตรีเสนอ
 ที่รัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎรยังมิได ใหความเห็นชอบหรือ
 รับทราบ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบใหรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติทีค่ณะรัฐมนตรีและ
องคกรอิสระเปนผูเสนอและรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ รวม ๑๑๗ ฉบับ ไปพิจารณาทบทวน
อีกครั้งหนึ่งวา จะสมควรรองขอใหรัฐสภาพิจารณาตอไปหรือไม  แลวแตกรณีดังนี้ 
  (๑) รางพระราชบัญญัติของสวนราชการตาง ๆ ที่คางการพิจารณาอยูที่รัฐสภา มอบใหรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของรับไปพิจารณา 
  (๒) รางพระราชบญัญัตขิององคกรอสิระตาง ๆ  ท่ีคางการพจิารณาอยูท่ีรฐัสภา ใหสาํนกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีแจงไปยังองคกรอิสระที่เกี่ยวของพิจารณา 
 (๓) รางพระราชบญัญัตท่ีิสมาชกิสภาผูแทนราษฎรชดุกอนเสนอและคางการพจิารณาอยูท่ีรฐัสภา 
มอบใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย  คนสมบูรณ) รับไปพิจารณา 
 (๔) รางพระราชบัญญัติท่ีประชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้เสนอและคางการพจิารณาอยูท่ีรฐัสภา  มอบให
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของรับไปพิจารณา  
 (๕) ใหสวนราชการรับไปตรวจสอบเรื่องอื่นนอกจากรางพระราชบัญญัติ
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  ทัง้นี ้ใหแจงผลการพจิารณาตามขอ (๑) – (๔) วาจะสมควรรองขอใหรฐัสภาพจิารณาตอไปหรอืไม 
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตอไป และแจงผลการพิจารณาตามขอ (๕) วาจะสมควร
ดําเนินการเชนไร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

 เรื่อง กําหนดวันและเวลาประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยประชุม
 สามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
 คณะรฐัมนตรรีบัทราบกาํหนดวันและเวลาประชมุสภาผูแทนราษฎรสมยัประชมุสามัญท่ัวไป และ
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนิติธรรมเสนอ
 โดยมีสาระสําคัญของเรื่อง ดังนี้ 
 (๑) ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๗ กําหนดใหวันประชุมครั้งแรก
เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป
 (๒) ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่  ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๔  ท่ีประชมุไดมีมตกิาํหนดใหมีการประชมุสภาผูแทนราษฎร สปัดาหละ ๒ วนั คอื ทุกวันพธุ 
และวันพฤหัสบดี
 (๓) ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมไดมีมติกําหนดเวลาประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวันพุธ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ 
นาฬกา ถึง ๒๑.๐๐ นาฬกา และในวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ นาฬกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬกา และ
กําหนดใหวันที่ ๒๑ ธันวาคม เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
 (๔) รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหสมัยประชุม แบงเปนสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ และสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ชุดปจจุบันจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้

 

P33-45.indd  35 11/22/2011  2:31:06 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๓๖

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

 (๕)  สมัยประชุมรัฐสภามี  ๒ ประเภท คือ
   ๕.๑) สมัยประชุมสามัญทั่วไป เปนสมัยประชุมที่มีขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป โดยจะถือ
วนัประชมุครั้งแรกที่มีการเรยีกประชมุรฐัสภาเปนวนัเริ่มสมยัประชมุสามญัท่ัวไป ซึ่งสมยัประชมุนี้รฐัสภา
จะพจิารณาเรื่องใด ๆ  กไ็ดทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องการเสนอญตัตหิรอืการเปดอภปิรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
   ๕.๒) สมัยประชมุสามัญนิตบิญัญตั ิวันเริ่มสมัยประชมุสามญันิตบิญัญตัใิหสภาผูแทนราษฎร
เปนผูกาํหนด ซึ่งสมยัประชมุน้ีรฐัสภาจะพจิารณาไดเฉพาะกรณท่ีีบญัญติัไวในหมวด ๒ หรอืการพจิารณา
รางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญหรอืรางพระราชบญัญตัิ การอนมัุตพิระราชกาํหนด การใหความ
เห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือก
หรอืการใหความเหน็ชอบใหบุคคลดาํรงตาํแหนง การถอดถอนบคุคลออกจากตําแหนง การต้ังกระทูถาม 
และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอื่นใดดวยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรือ่ง รางระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีาดวยหลกันิติธรรมแหงชาติ 
 พ.ศ. ….
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักนิติธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยตุธิรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนบุญัญตัิ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
 สาระสาํคญัของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยหลกันิตธิรรมแหงชาต ิพ.ศ. .... ออกโดยอาศัย
อาํนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เพื่อกําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระวาดวยหลักนิติธรรมแหงชาติ ประกอบดวยคณะกรรมการที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิ มีความเปนอิสระ และความเปนกลางเปนผูดําเนินการ ตามอํานาจหนาที่ แนวทาง และ
กําหนดเวลาที่กําหนดโดยระเบียบนี้ 
 อนึ่ง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักนิติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา เม่ือวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔ และมผีลใชบงัคบัตั้งแตวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญ คือ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ อันประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการจํานวนไมเกิน ๑๒ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ทีม่ผีลงานหรือเคยปฏิบัติงานทีแ่สดงใหเห็นถึงการเปนผูมคีวามรู ความเชีย่วชาญ และประสบการณ 
ท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการดงักลาวมอีาํนาจหนาท่ี ดงัตอไปนี้ 
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จุลนิติ

 (๑) ศกึษา วิจยั และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และกระบวนการตาง ๆ  เพื่อผดงุหลกันติธิรรม 
และเสรมิสรางการใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาค และคุมครองสทิธเิสรภีาพของบคุคล 
กับทั้งเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในการใชกฎหมายของประเทศ 
 (๒) เสนอผลการดาํเนินงานตาม (๑) และจดัทํารายงานความคบืหนาของการทาํงานทุกรอบ ๖ เดอืน 
รวมทั้งรายงานสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตอคณะรัฐมนตรี 
 (๓) จัดใหมีเวทีสาธารณะ การประชุม เพื่อรับฟงขอมูลและความเห็น และใหการศึกษากับสังคม
เปนระยะ ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชนและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ 
 (๔) เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐและผูทีเ่กี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหจัดสงเอกสารหรือ
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 (๕) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. ….
 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรางพระราชบญัญติัจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. .... และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กาํหนดใหเอกสารใดที่เปนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณ
วัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแลว ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยจดหมายเหตุแหงชาติ 
 (๒) กําหนดใหกรมศิลปากรมีอาํนาจหนาทีป่ระเมินคุณคาเอกสาร และจัดทาํทะเบียนเอกสาร
จดหมายเหตุ และกําหนดลักษณะคุณคาของเอกสารราชการที่หนวยงานของรัฐพึงเก็บรักษาไว 
 (๓) ใหหนวยงานของรฐัเกบ็รกัษาเอกสารราชการในการปฏิบตังิาน หรอืที่อยูในความครอบครอง
ของหนวยงานของรัฐตามที่กําหนด เพื่อสงมอบใหแกกรมศิลปากรตอไป
      ทัง้นี ้ ใหกรมศลิปากรมหีนาที่ประเมนิเอกสารราชการท่ีหนวยงานของรฐัสงมอบให และหากประเมนิ
แลววา เอกสารนั้นมีคณุคาเปนเอกสารจดหมายเหตุ ก็ใหจัดทําทะเบยีนไวเปนเอกสารจดหมายเหตแุละ
เก็บรักษาและอนุรักษไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 (๔) เมือ่ปรากฏแกกรมศิลปากรวา เอกสารสวนบุคคลซึ่งเปนกรรมสิทธิ ์หรืออยูในความครอบ
ครองของบคุคลอาจมคีณุคาเปนเอกสารจดหมายเหต ุใหกรมศลิปากรขอตรวจสอบและประเมนิคณุคา
ของเอกสารนั้น 
 (๕) เมือ่กรมศิลปากรไดรับมอบเอกสารสวนบุคคลจากเจาของหรือผูครอบครองแลว ใหกรม
ศลิปากรจดัทําทะเบยีนไวเปนเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อเก็บรกัษาและอนุรกัษท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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  (๖) กาํหนดใหหอจดหมายเหตแุหงชาติเปนท่ีเก็บรกัษา อนุรกัษ และใหบรกิารการศกึษา การคนควา 
หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ และไดกําหนดหนาที่ของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
  (๗) กาํหนดหามมิใหผูใดนําเอกสารจดหมายเหตอุอกจากหอจดหมายแหงชาต ิเวนแตเปนกรณี
นําออกไปเปนการเฉพาะคราว ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
  (๘) กําหนดใหเอกสารจดหมายเหตุ หรือสําเนาของเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรา ๑๕ ผูใด
จะนําไปผลิตหรือทําซํ้า ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน เพื่อประโยชนในทางการคามิได เวนแตไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากอธิบดี                       
  (๙) กาํหนดหามดาํเนินการตาง ๆ เพื่อเปนการคุมครองและอนุรกัษเอกสารจดหมายเหตมุใิห
สูญหายหรอืถกูทําลายไป ไดแก การแกไข ดดัแปลง ซอมแซม ทําลายหรอืทําใหเสยีหาย ทําใหเอกสาร
จดหมายเหตเุส่ือมคา สงหรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน 
จําหนาย และปลอมเอกสารจดหมายเหตุ                    
 (๑๐) กําหนดใหมีการจัดตั ้งกองทุนสงเสริมงานจดหมายเหตุขึ ้นในกรมศิลปากร โดยมี
คณะกรรมการกองทนุสงเสรมิงานจดหมายเหต ุทําหนาท่ีในการบรหิารจัดการกองทุน และวางระเบยีบ
เกี่ยวกับการรับและการจายเงินของกองทุน รวมทั้งวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสม เพื่อให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบบัญชีของกองทุนสงเสริมงานจดหมายเหตุทุกรอบปบัญชี 

 เรื่อง รางระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเบกิจายเงินเพิ่ม
 การครองชีพชัว่คราวของขาราชการและลูกจางประจําของ
 สวนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ ่ม
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยใหรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) รับไปพิจารณาผลกระทบ
ใหกับขาราชการผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งกําหนดมาตรการเสริมและแนวทางในการดําเนินการเพื่อ
ใหเกิดความเปนธรรมและเทาเทียมกัน แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให ก.พ. 
รับไปดําเนินการปรับโครงสรางเงินเดือนทั้งระบบใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป 
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
 (๑) ขาราชการ ลูกจางประจาํ และลกูจางชั่วคราว ท่ีบรรจุหรอืแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงท่ีกาํหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตรา
คาจางไมถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจํานวนหนึ่ง แตเมื่อรวมกับ
เงินเดือนหรือคาจางแลว ตองไมเกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยใหมีผลใชบังคับตัง้แตวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๕   
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 (๒)  ขาราชการ ลูกจางประจํา และลกูจางชั่วคราว ท่ีบรรจุหรอืแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงท่ีกาํหนด
คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง ตองใชผูสําเรจ็การศกึษาระดบัตํ่ากวาปรญิญาตร ีท่ีมอัีตราเงนิเดอืนหรอือตัรา
คาจางไมถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่ง แตไมเกิน
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขาราชการและลูกจางประจําทีส่ําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ทีเ่คยมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แตเมื่อรวมกับเงินเดือนหรือ
คาจางแลว ตองไมเกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ใหไดรับตามสิทธิเดิมตอไป 
  (๓)  ทหารกองประจาํการซึ่งไดรบัเงนิเดอืนในระดบั พ.๑ กรณีท่ีเงนิเดอืนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจาํ
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการนั้นแลว มีจํานวนไมถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ใหไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและ
เบี้ยเลี้ยงประจํา ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดังกลาวแลว ตองไมเกินเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท โดย
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และนับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ใหปรับเพิ่มเปน
ไมเกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีส่ํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตอไป ทัง้นี้ 
มีขอเทจ็จรงิตามที่สํานักงานตาํรวจแหงชาตริายงานวา สมควรแกไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาทีข่องสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการแจง
คําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักร  และปรับปรุงอัตราโทษใหมใหเหมาะสม
ยิง่ขึน้ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปจจุบนั และเพื่อปองกันการทจุรติของเจาหนาท่ี
ของรัฐ และการเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมายของแรงงานตางดาว ตลอดจนเพื่อ
จัดระเบียบการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงยืนยันขอใหดําเนินการ
รางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอไป  
  โดยมีสาระสําคัญ คือ ใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้  
 (๑)  ใหแกไขคาํวา “รัฐมนตร”ี “อธบิดีหรอือธบิดกีรมตาํรวจ” “ผูบงัคบัการกองตรวจคนเขาเมอืง” 
และ “กองตรวจคนเขาเมอืง” เปน “นายกรฐัมนตร”ี “ผูบญัชาการตาํรวจแหงชาต”ิ “ผูบญัชาการ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง” และ “สํานักงานตรวจคนเขาเมือง” ตามลําดับทุกแหง   
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 (๒) กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) ใหแกไขเพิม่เติมองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง และชือ่ตําแหนง
กรรมการตาง ๆ รวมทั้งชื่อตําแหนงในคณะกรรมการเปรียบเทียบใหเปนปจจุบัน 
 (๔)  ใหแกไขเพิ่มเติมวิธีการแจงการเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักร 
 (๕)  ใหปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 เรื่อง  รางพระราชบญัญติัแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
 (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. …. (แกไขบทบญัญติัความผิดเกี่ยวกบัเพศและความผิด
 ตอเสรีภาพที่มีอายุเด็กเปนองคประกอบความผิด) 
 คณะรฐัมนตรเีห็นชอบรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แกไขบทบัญญตัิความผิดเกีย่วกับเพศและความผิดตอเสรีภาพทีม่ีอายุเด็กเปนองคประกอบความผิด) 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหการกระทําชําเราโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะ
เปนการโทรมเดก็หญงิหรอืกระทาํกบัเดก็ชายในลกัษณะเดยีวกนั ตองระวางโทษตามมาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ 
ไมวาเด็กนัน้จะยินยอมหรือไมก็ตาม และใหศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลทีม่อีาํนาจพิจารณา
อนุญาตใหผูกระทาํความผดิฐานกระทาํชาํเราที่มีอายไุมเกิน ๑๘ ป สมรสกับผูเสยีหายซึ่งเปนเด็กอายุกวา 
๑๓ ปแตไมเกิน ๑๕ ป นอกจากนียั้งไดกําหนดใหการกระทาํความผิดเกีย่วกับเพศหรือการกระทาํ
ความผิดตอเสรีภาพตอเด็กที่มีอายุไมเกิน ๑๓ ป ผูกระทําไมอาจอางความไมรูอายุของเด็กเพื่อให
พนความรับผิดทางอาญาได 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) 
 พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนง
 ของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีส่ํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
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 ๒)  เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจาํตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแลว โดยใหนํารางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาพรอมกับรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอไป  
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑)  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ ใหแกไข
คําวา “๔. ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร” ในบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหารทาย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนคําวา “๔. ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม” 
 (๒)  รางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญ คือ ใหแกไขความในพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จากความวา “ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร” เปน “ประเภทวิชาการในสถาบัน
การศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม” ทุกแหงแทน โดยกําหนดใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง ไวในรางมาตรา ๓ และรางมาตรา ๔ ตามลําดับ  

 เรือ่ง รางพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามองคกร
 อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ….
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ขามชาติ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป เมื่ออนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาต ิและพธิสีารวาดวยการตอตานการลกัลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ แลว และหากสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีามกีารแกไขรางพระราช
บัญญัติในสาระสําคัญท่ีแตกตางไปจากหลักการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นํารางพระราชบัญญัติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 ทัง้นี ้ใหกระทรวงการตางประเทศเรงรดัการนําอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาต ิพธีิสารเพื่อปองกนั ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรแีละเดก็ 
เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ และพิธีสารวาดวยการ
ตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติ
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วาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนเสนอ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตอไป 
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดใหพระราชบัญญัตินี ้ใชบังคับเมื ่อพนกําหนด ๑๒๐ วันนับแตวันทีป่ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 (๒)  กาํหนดนยิามคาํวา “องคกรอาชญากรรม” “องคกรอาชญากรรมขามชาต”ิ “การอาํพราง” 
“สายลับ” “ขอมูลขาวสาร” และพนักงานสอบสวน” เปนตน 
 (๓) กําหนดใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน  
 (๔)  กําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ หลักเกณฑการกระทําความผิด
ทีก่ระทํานอกราชอาณาจักร การพยายามกระทําความผิด หรือตระเตรียม หรือสนับสนุนการกระทํา
ความผดิฐานอาชญากรรมขามชาต ิและกําหนดหลกัเกณฑท่ีตองรบัผดิฐานขดัขวางกระบวนการยติุธรรม 
 (๕) กาํหนดใหพนกังานเจาหนาท่ี สมาชกิสภาผูแทนราษฎร  สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาทองถ่ิน 
ผูบรหิารทองถิ่น ขาราชการ พนักงานฝายปกครอง พนักงานองคการหรอืหนวยงานของรฐั กรรมการหรอื
ผูบรหิารหรอืพนักงานรฐัวิสาหกจิ กรรมการ ผูจัดการ หรอืบคุคลใดซึ่งรบัผดิชอบ ในการดาํเนินงานของ
สถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ที่ไดกระทําความผิด ตองระวางโทษ
เปน ๒ เทาของโทษที่กาํหนดไวสาํหรบัความผดิน้ัน และใหพนักงานเจาหนาท่ีหรอืขาราชการผูกระทาํผดิ
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการอันเกี่ยวเน่ืองกับการกระทําตามพระราชบญัญตันิี ้ตองระวางโทษเปน ๓ เทา
ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
 (๖) กําหนดหลักเกณฑวิธีการสืบสวนสอบสวนคดีองคกรอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งกําหนด
ผูเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดี ผูทาํการสอบสวน อาํนาจสอบสวน การใหอํานาจพนักงาน
สอบสวนเขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ  การคนบุคคลหรือยานพาหนะ การจับกุม ยึดหรืออายัด และ
การกักตัวบุคคล เปนตน 
  นอกจากนีย้ังไดกําหนดวิธีการการไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสาร การใหบุคคลจัดทํา
เอกสารหรือหลักฐานใด หรือเขาไปแฝงตัวในองคกรเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน ตลอดจน
การใหอัยการสูงสุดมีอํานาจอนุมัติใหมีการเคลื่อนยายคน สัตว หรือสิ่งของ ตองหามผานออกไปจาก 
ผาน ภายในประเทศหรือเขาสูดินแดนของรัฐหนึง่หรือมากกวารัฐหนึง่ และการใหอํานาจพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจาหนาทีอ่าจใชเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือ
ดวยวธิกีารอ่ืนใดในการตดิตามความเคลื่อนไหว รวมท้ังการกําหนดความผดิฐานเปนองคกรอาชญากรรม
ขามชาติเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 (๗) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกบัความรวมมอืท่ีเปนประโยชนตอการดาํเนินคด ีเชน หากผูตองหา
ใหขอมูลทีส่ําคัญและเปนประโยชนอยางยิง่ในการสืบสวนสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนบันทึกขอมูล
ดังกลาวไวในสํานวนเพือ่เสนอตออยัการสูงสุด โดยกําหนดใหอัยการสูงสุดมีอาํนาจใชดุลยพินิจ
ออกคําสั่งไมฟองผูตองหา 
       ทั้งนี้ หากการใหขอมูลดังกลาวไดกระทําในระหวางพิจารณาคดีของศาล ใหอัยการสูงสุด
มีอํานาจออกคาํส่ังถอนฟอง ถอนอุทธรณ ถอนฎกีา หรอืไมอุทธรณ ไมฎกีาจาํเลย รวมทั้งกําหนดใหศาล
อาจใชดุลยพินิจลงโทษนอยกวาอัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 
 (๘) กําหนดบทกําหนดโทษ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง รางพระราชบญัญติัแกไขเพิ่มเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) 
 พ.ศ. ….
 คณะรฐัมนตรอีนุมัตหิลักการรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิ่มเตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แหงประมวลรัษฎากร และใหแกไข
มาตรา ๑๒๒ แหงประมวลรัษฎากร โดยกําหนดใหยื่นคํารองขอคืนคาอากรไดภายใน ๓ ป     

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหบุคคลใดรองขออนุญาตตอพนักงานศุลกากร เพื่อกระทํากิจการ
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือกิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนบุคคลอื่น จะตองแสดงใบมอบอํานาจเปน
ลายลักษณอักษรจากบุคคลซึ่งตนรองขอจะกระทําแทนนั้น ถาไมมีใบมอบอํานาจมาแสดง พนักงาน
ศุลกากรอาจจะไมยอมรับรองหรือกระทํากิจการกับผูนั้นได
 อยางไรก็ตาม พนักงานศุลกากรอาจยอมกระทํากิจการทีร่องขอกับผูนั้น แตใหวางประกันโดย
ทําทัณฑบนหรือประการอื่นไวตามที่เห็นสมควรแกกรณีก็ได
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 เร่ือง รางพระราชบัญญติัควบคมุการขายทอดตลาดและคาของเกา 
 พ.ศ. ….
 คณะรฐัมนตรอีนมัุตหิลกัการรางพระราชบญัญตัคิวบคมุการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้   
 (๑) กําหนดบทนิยามเพือ่ใหเกิดความชัดเจนและสะดวกตอการทาํความเขาใจอนัจะทําให
การบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ 
 (๒) กําหนดใหบุคคลใดทีจ่ะประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกานอกจากการคา
ของเกาบางประเภทหรือบางชนิดทีร่ัฐมนตรีประกาศยกเวนในราชกิจจานุเบกษาตองขอใบอนุญาต
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ถาฝาฝนมีความผิดทางอาญามีโทษถึงจําคุก 
 (๓) กําหนดใหผูทีไ่ดรับใบอนุญาตหากประสงคจะประกอบอาชีพตอไป ใหยืน่ขอตออายุ
ใบอนุญาตกอนวันทีใ่บอนุญาตจะหมดอายุ ถาไมปฏิบัติตามจะมีความผิดทางอาญามีโทษปรับและ
อาจถูกดําเนินคดีในขอหาประกอบอาชีพโดยไมมีใบอนุญาตอีกดวย 
 (๔) กําหนดใหผูคาของเกานอกสถานที ่ เมือ่ไดรับใบอนุญาตแลวสามารถนําของเกาหรือ
ของโบราณออกขายนอกสถานที่ได 
 (๕) กําหนดใหนายตรวจมีอํานาจหนาที่จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งหนาได 
 (๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดใหสิง่พิมพทีเ่ปนหนังสือทีไ่มใชหนังสือพิมพและพิมพในราชอาณาจักร ตองแสดง
ขอความประเภทของสิง่พิมพ โดยหลักเกณฑและเงือ่นไขการกําหนดประเภทสิง่พิมพใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒) กําหนดใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งหามพิมพ เผยแพร สั่งเขาหรือ
นําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพทีก่ระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย 
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 (๓) กาํหนดใหผูย่ืนจดแจงการพมิพหนังสอืพมิพตองดาํเนินการออกหนังสอืพมิพภายใน ๖๐ วนั 
เมือ่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงการพิมพแลว และกําหนดอายุของหนังสือสําคัญแสดงการ
จดแจงการพิมพหนังสือพิมพ 
 (๔)  กาํหนดใหหนงัสือพมิพตองแสดงขอความประเภทของหนังสอืพมิพและเลขมาตรฐานสากล
ประจําวารสารที่หอสมุดแหงชาติออกให และกําหนดใหผูพิมพตองสงหนังสือพิมพจํานวน ๒ ฉบับ 
ใหหอสมุดแหงชาติ 
 (๕) กาํหนดลกัษณะของช่ือหนังสอืพมิพจะตองไมซ้ํากบัชื่อของหนวยงานของรฐั หรอืเปนตวัยอ 
รวมทั้งตองไมซํ้ากับชื่อหนังสือพิมพที่ไดรับจดแจงไวแลว หรือชื่อหนังสือพิมพที่จัดพิมพในตางประเทศ 
 (๖) กําหนดโทษทางปกครองแกผูพิมพที่ไมสงหนังสือพิมพใหหอสมุดแหงชาติภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด 
 (๗) กาํหนดโทษทางอาญาแกผูฝาฝนคาํสั่งของผูบญัชาการตํารวจแหงชาติท่ีสั่งหามพมิพ เผยแพร 
สัง่เขาหรือนําเขาเพื ่อเผยแพรในราชอาณาจักรซึ ่งสิ ่งพิมพหรือหนังสือพิมพทีก่ระทบตอสถาบัน
พระมหากษัตริย  ความมัน่คงแหงราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
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